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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4223.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за основното образование,

 што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 септември 2014 година.

  
         Бр. 07-3400/1                              Претседател
9 септември 2014 година       на Република Македонија,                      

      Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член  1
Во Законот за основното образование („Службен 

весник на Република Македонија“ брoј 103/2008, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 
116/14) по членот 25-а се додава нов член 26, кој гласи:

„Член 26
Министерството за секој ученик во основното обра-

зование обезбедува една книга (лектира) заедно со ЦД 
на англиски јазик, за учениците да се стекнат со поголе-
мо знаење на англиски јазик, преку истовремено чита-
ње и слушање на изговор на природен, мајчин англис-
ки јазик.“

Член  2
По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи:

„Член 34-а
За развивање и унапредување на сите форми на 

спортски активности на учениците, најмалку пет нас-
тавници кои засновале работен однос на неопределено 
време во основното училиште, основаат училишен 
спортски клуб, согласно Законот за здруженија и фон-
дации и Законот за спортот.

 Со училишниот спортски клуб управуваат членови-
те непосредно.

Училишните спортски клубови средствата за финан-
сирање ги стекнуваат од доброволни прилози, донации, 
подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија 
и легати.

Училишниот спортски клуб може да добива сред-
ства од буџетите на општините, односно општините во 
градот Скопје. “

Член 3
Во членот 38 по ставот (6) се додава нов став (7), 

кој гласи:
„(7) Во случај на прекин на воспитно-образовната 

работа заради штрајк, директорот на основното учи-
лиште, по претходна согласност од градоначалникот, а 
за државните основни училишта од министерот, е дол-
жен да го обезбеди остварувањето на воспитно-образов-
ната работа со замена на вработените кои штрајкуваат, 
за време додека трае штрајкот.“.

Член 4
Членот 71 се менува и гласи:
„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и 

постигањето на успехот на учениците се врши со интер-
но и екстерно проверување.

(2) Интерното проверување на постигањето на успе-
хот на учениците го вршат наставниците во училиш-
тето.

(3) Екстерното проверување на постигањата на успе-
хот на учениците од четврто до деветто одделение се 
реализира на крајот на секоја наставна година. 

(4) Екстерното проверување на постигањата на успе-
хот на учениците го организира и спроведува училиш-
тето преку училишна комисија.

(5) Училишната комисија за екстерно проверување 
на постигањата на учениците ја формира директорот на 
училиштето и истата е составена од пет члена: дирек-
тор, стручен соработник и тројца наставници од учи-
лиштето.

(6) Тестирањето за екстерното проверување на по-
стигањата на учениците го спроведуваат тестатори оп-
ределени од училишната комисија.

(7) Училишната комисија е должна за секоја испит-
на просторија да определи најмалку по еден тестатор.

(8) Во испитна просторија за време на екстерното 
проверување на постигањата на учениците не смеат да 
влегуваат наставници кои не се тестатори или помош-
ници на тестатори.

(9) За ученик со посебни образовни потреби вклу-
чен во редовното образование училишната комисија за-
должително определува лице - помошник на тестато-
рот.

(10) Тестаторот и помошникот на тестаторот не сме-
ат да даваат било какви информации во врска со одгово-
рите на прашањата за време на екстерното проверува-
ње на постигањата на учениците.

(11) Тестаторот и помошникот на тестаторот може 
да биде наставник по било кој наставен предмет, освен 
по предметот по кој се врши екстерното проверување 
на постигањата на учениците.

(12) Начинот на формирање и работење на училиш-
ната комисија, тајноста на материјалот за екстерно про-
верување, начинот на проверување на тестовите од учи-
лишната комисија, како и формата и содржината на из-
вештајот ги пропишува министерот по предлог на 
Државниот испитен центар.

(13) Екстерното проверување на постигањата на ус-
пехот на учениците се врши со тестови кои ги изготву-
ва Државниот испитен центар, на предлог на Бирото.

(14) Екстерното проверување на постигањата на ус-
пехот на учениците се врши по два наставни предмети, 
согласно со наставниот план, а врз основа на генерален 
распоред изготвен од страна на Државниот испитен 
центар, на предлог на Бирото, освен по наставните 
предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, 
односно за наставните предмети за кои не може да се 
врши екстерното проверување на постигањата на успе-
хот на учениците.

(15) Начинот и постапката за проверување на објек-
тивноста на наставникот при оценувањето на постига-
њата на успехот на учениците по наставните предмети 
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со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно 
по наставните предмети за кои не може да се врши ек-
стерното проверување на постигањата на успехот на 
учениците го пропишува министерот, на предлог на Би-
рото.

(16) Врз основа на генералниот распоред од ставот 
(14) на овој член, училишната комисија подготвува ин-
терен распоред по паралелки, наставни предмети и нас-
тавници за спроведување на екстерното проверување 
во училиштето. Интерниот распоред го усвојува настав-
ничкиот совет на училиштето.

(17) Резултатите од екстерното проверување на по-
стигањето на успехот на учениците од ставот (14) на 
овој член училиштето ги запишува во свидетелството 
за завршена година на образование и истите влијаат 
врз општиот успех на ученикот.

(18) На ученик кој не се јавил на екстерното прове-
рување на постигањата на успехот и истото не го оправ-
дал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ 
за учество на државен или меѓународен натпревар, му 
се запишува оценката недоволен (1) во свидетелството, 
која влијае на општиот успех на ученикот.

(19) На ученикот му се издава свидетелство за зав-
ршена година на образование по спроведеното екстер-
но проверување.

(20) Резултатите запишани во свидетелството од ста-
вот (17) на овој член се еден од критериумите за запи-
шување на учениците во средното образование.

(21) Училишната комисија доставува извештај за 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на 
учениците до Државниот испитен центар.

(22) Врз основа на добиените извештаи од училиш-
ните комисии, Државниот испитен центар изготвува 
збирен извештај со резултати од спроведеното екстер-
но проверување на постигањата на успехот на учени-
ците.“.

Член 5
Во членот 97 по ставот (8) се додаваат три нови ста-

ва (9), (10) и (11), кои гласат:
„(9) По исклучок  од ставот (7) на овој член ако во 

објавениот извештај со резултатите од спроведеното ек-
стерно проверување на успехот на учениците бројот на 
наставниците кај кои има најмали отстапувања во доби-
ените показатели е поголем од 20 % на сите наставни-
ци еднакво им се зголемува платата во висина на сред-
ствата кои се од наставниците кај кои има најголеми от-
стапувања во добиените показатели. 

(10) По исклучок  од ставот (8) на овој член ако во 
објавениот извештај со резултатите од спроведеното ек-
стерно проверување на успехот на учениците, бројот 
на наставниците кај кои има најголеми отстапувања во 
добиените показатели е помал од 20%, бројот на настав-
ниците на кои им се зголемува платата е еднаков на 
бројот на наставниците  на кои им се намалува платата.

(11) Одредбата од ставот (9) на овој член се однесу-
ва на наставниците чија објективност се проверува при 
оценувањето на постигањата на успехот на учениците 
по наставните предмети со кои учениците се стекнува-
ат со вештини, односно за наставните предмети за кои 
не може да се врши екстерното проверување на пости-
гањата на успехот на учениците.“

Ставовите (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови 
(12), (13), (14) и (15).

Во ставот (13) кој станува став (16) бројот „(12)“ се 
заменува со бројот „(15)“.

Во ставот (14) кој станува став (17) броевите „(7) и 
(8)“ се заменуваат со броевите „(7), (8) и (9)“.

Во ставот (15) кој станува став (18) бројот „(14)“ се 
заменува со бројот „(17)“.

Ставот (16) станува став (19).

Член 6
По членот  172-б се додава нов член 172-в кој 

гласи:

„Член 172-в
(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно-
то лице во правното лице ако дозволи тестаторот и по-
мошникот на тестаторот да се од редот на наставници-
те по предметот по кој се врши екстерното проверува-
ње (член 71 став (11)).

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на наставни-
ците ако постапуваат спротивно на член 71 став (8).

(3 ) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за на тестаторот и помош-
никот на тестаторот ако дава било какви информации 
во врска со одговорите на прашањата (член 71 став 
(10)).“

(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на тестаторот 
и помошникот на тестаторот ако се од редот на настав-
ниците по предметот по кој се врши екстерното прове-
рување (член 71 став (11)). “.

           
Член 7

Решенијата за зголемување, односно за намалување 
на платите на наставниците согласно објавениот извеш-
тај со резултати од спроведеното екстерно проверува-
ње на постигањата на успехот на учениците за учебна-
та 2013/2014 година ќе се донесат согласно одредбите 
од член 1 од овој закон.

Член 8
Одредбата од член 1 од овој закон со која се додава 

нов член 26 ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2016 година.

Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за основното образование.

Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
____________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM FILLOR

Neni 1
Në Ligjin për arsim fillor ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 
dhe 116/14) pas nenit 25-a shtohet nen i ri 26, si vijon: 

"Neni 26
Ministria për çdo nxënës në arsimin fillor siguron një 

libër (lektyrë) bashkë me CD në gjuhën angleze, që 
nxënësit të fitojnë njohuri më të madhe në gjuhën angleze, 
përmes leximit dhe dëgjimit të njëkohshëm të shqiptimit në 
gjuhën natyrore, amtare angleze." 

Neni 2
Pas nenit 34 shtohet nen i ri 34-a, si vijon: 

"Neni 34-a
Për zhvillimin dhe avancimin e të gjitha formave të 

aktiviteteve sportive të nxënësve, së paku pesë 
mësimdhënës që kanë themeluar marrëdhënie pune në kohë 
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të pacaktuar në shkollë fillore, themelojnë klub sportiv 
shkollor, në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione 
dhe Ligjin për sport. 

Me klubin sportiv shkollor udhëheqin anëtarët 
drejtpërdrejtë. 

Klubet sportive shkollore mjetet për financim i marrin 
nga kontribute vullnetare, donacione, dhurata (në para, të 
mira, të drejta pronësore), testamente dhe legate. 

Klubi sportiv shkollor mund të marrë mjete nga buxheti 
i komunave, përkatësisht komunave në qytetin e Shkupit.“

Neni 3
Në nenin 38 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), 

si vijon: 
"(7) Në rast të ndërprerjes së punës edukative arsimore 

për shkak të grevës, drejtori i shkollës fillore me pëlqim 
paraprak nga kryetari i komunës, e për shkollat fillore 
shtetërore nga ministri, është i detyruar ta sigurojë 
realizimin e punës edukative arsimore me zëvendësimin e 
të punësuarve që bëjnë grevë, derisa zgjat greva.". 

Neni 4
Neni 71 ndryshohet si vijon: 
"(1) Ndjekja dhe kontrolli i përparimit dhe arritjes së 

suksesit të nxënësve kryhet me kontroll intern dhe ekstern. 
(2) Kontrollin intern të arritjes së suksesit të nxënësve e 

kryejnë mësimdhënësit në shkollë. 
(3) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve 

nga klasa e katërt deri në klasën e nëntë realizohet në fund 
të çdo viti mësimor.  

(4) Kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të 
nxënësve e organizon dhe realizon shkolla përmes 
komisionit shkollor. 

(5) Komisionin shkollor për kontroll ekstern të arritjeve 
të nxënësve e formon drejtori i shkollës dhe i njëjti 
përbëhet nga pesë anëtarë: drejtori, bashkëpunëtori 
profesional dhe tre mësimdhënës nga shkolla. 

(6) Testimin për kontroll ekstern të arritjeve të 
nxënësve e realizojnë testues të caktuar nga komisioni 
shkollor. 

(7) Komisioni shkollor është i detyruar që për çdo 
hapësirë të provimit të caktojë së paku nga një testues. 

(8) Në hapësirën e provimit gjatë kontrollit ekstern të 
arritjeve të nxënësve nuk guxojnë të hyjnë mësimdhënës që 
nuk janë testues ose ndihmës të testuese. 

(9) Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore të 
përfshirë në arsim të rregullt komisioni shkollor 
detyrimisht cakton person - ndihmës të testuesit. 

(10) Testuesi dhe ndihmësi i testuesit nuk guxojnë të 
japin çfarëdo qoftë informate në lidhje me përgjigjet e 
pyetjeve gjatë kontrollit ekstern të arritjeve të nxënësve. 

(11) Testuesi dhe ndihmësi i testuesit mund të jenë 
mësimdhënës të cilësdo lënde mësimore, përveç lëndës për 
të cilën kryhet kontrolli ekstern i arritjes së nxënësve. 

(12) Mënyrën e formimit dhe punës së komisionit 
shkollor, sekretin e materialit për kontroll ekstern, mënyrën 
e kontrollit të testeve nga komisioni shkollor, si dhe 
formën dhe përmbajtjen e raportit, i përcakton ministri me 
propozim të Qendrës Shtetëror të Provimit. 

(13) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve 
kryhet me teste që i përgatit Qendra Shtetërore e Provimit, 
me propozim të Byrosë. 

(14) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve 
kryhet për dy lëndë mësimore në pajtim me planin 
mësimor, e në bazë të programit të përgjithshëm të 
përgatitur nga ana e Qendrës Shtetërore të Provimit me 
propozim të Byrosë, përveç për lëndët mësimore me të 
cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët 
mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontrolli ekstern i 
arritjeve të suksesit të nxënësve. 

(15) Mënyrën dhe procedurën për kontroll të 
objektivizmit të mësimdhënësit gjatë vlerësimit të arritjeve 
të suksesit të nxënësve për lëndët mësimore me të cilat 
nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët 
mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontrolli ekstern i 
arritjeve të suksesit të nxënësve i përcakton ministri, me 
propozim të Byrosë. 

(16) Në bazë të programit të përgjithshëm nga paragrafi 
(14) të këtij neni, komisioni shkollor përgatit program 
intern për paralele, lëndë mësimore dhe mësimdhënës për 
realizimin e kontrollit ekstern në shkollë. Programin intern 
e miraton këshilli i mësimdhënësve të shkollës. 

(17) Rezultatet nga kontrolli ekstern i arritjes së 
suksesit të nxënësve nga paragrafi (14) i këtij neni, shkolla 
i shënon në dëftesë për vitin e përfunduar të arsimit dhe të 
njëjtat ndikojnë në suksesin e përgjithshëm të nxënësit. 

(18) Nxënësit që nuk është paraqitur në kontroll ekstern 
të arritjes së suksesit dhe të njëjtën nuk e ka arsyetuar me 
shkresë mjekësore, përkatësisht me vërtetim/dëshmi për 
pjesëmarrje në garë shtetërore apo ndërkombëtare, i 
shënohet nota pamjaftueshëm (1) në dëftesë, që ndikon në 
suksesin e përgjithshëm të nxënësit. 

(19) Nxënësit i lëshohet dëftesë për vitin e mbaruar të 
arsimit pas kontrollit të realizuar ekstern. 

(20) Rezultatet e regjistruara në dëftesë nga paragrafi 
(17) të këtij neni janë një nga kriteret për regjistrim të 
nxënësve në arsimin e mesëm. 

(21) Komisioni shkollor dorëzon raport për kontrollin e 
realizuar ekstern të arritjeve të nxënësve në Qendrën 
Shtetërore të Provimit. 

(22) Në bazë të raporteve të marra nga komisionet 
shkollore, Qendra Shtetërore e Provimit përgatit raport 
përmbledhës me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i 
arritjeve të suksesit të nxënësve.". 

Neni 5
Në neni 97 pas paragrafit (8) shtohen tre paragrafë të 

rinj (9), (10) dhe (11), si vijojnë: 
"(9) Me përjashtim nga paragrafi (7) i këtij neni nëse në 

raportin e publikuar me rezultatet nga kontrolli i realizuar 
ekstern i suksesit të nxënësve numri i mësimdhënësve te të 
cilët ka shmangie më të vogla në treguesit e marrë është më 
i madh se 20%, të gjithë mësimdhënësve në mënyrë të 
barabartë u rritet rroga në lartësi të mjeteve që janë nga 
mësimdhënësit te të cilët ka shmangie më të mëdha në 
treguesit e marrë.  

(10) Me përjashtim nga paragrafi (8) të këtij neni, nëse 
në raportin e publikuar me rezultatet nga kontrolli i 
realizuar ekstern të suksesit të nxënësve, numri i 
mësimdhënësve te të cilët ka shmangie më të mëdha në 
treguesit e marrë është më i vogël se 20%,  numri i 
mësimdhënësve të cilëve u rritet rroga është i barabartë me 
numrin e mësimdhënësve të cilëve u zvogëlohet rroga.

(11) Dispozita nga paragrafi (9) i këtij neni ka të bëjë 
me mësimdhënësit objektiviteti i të cilëve kontrollohet 
gjatë vlerësimit të arritjeve të suksesit të nxënësve në 
lëndët mësimore me të cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, 
përkatësisht për lëndët mësimore për të cilat nuk mund të 
kryhet kontroll ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve. 

Paragrafët (9), (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (12), 
(13), (14) dhe (15).

Në paragrafin (13) që bëhet paragraf (16) numri "(12)" 
zëvendësohet me numrin "(15)". 

Në paragrafin (14) i cili bëhet paragraf (17) numrat „(7) 
dhe (8)“ zëvendësohen me numrat „(7), (8) dhe (9)“.

Në paragrafin (15) që bëhet paragraf (18) numri "(14)" 
zëvendësohet me numrin "(17)". 

Paragrafi (16) bëhet paragraf (19). 
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Neni 6
Pas nenit 172-b shtohet nen i ri 172-v, si vijon: 

"Neni 172-v
(1) Gjobë në shumë prej 2 000 eurosh në kundërvlerë 

me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit 
përgjegjës në personin juridik, nëse lejon që testuesi dhe 
ndihmësi i testuesit të jenë nga radhët e mësimdhënësve të 
lëndës për të cilën kryhet kontrolli ekstern (neni 71 
paragrafi (11)). 

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje 
mësimdhënësve nëse veprojnë në kundërshtim me nenin 71 
paragrafi (8). 

(3) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet testuesit dhe ndihmësit të 
testuesit nëse jep çfarëdo qoftë informatash në lidhje me 
përgjigjet e pyetjeve (neni 71 paragrafi (10))." 

(4) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje testuesit dhe 
ndihmësit të testuesit nëse janë nga radhët e 
mësimdhënësve të lëndëve për të cilat kryhet kontrolli 
ekstern (neni 71 paragrafi (11).". 

           
Neni 7

Aktvendimet për rritje, përkatësisht për zbritje të 
rrogave të mësimdhënësve në pajtim me raportin e 
publikuar me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern për 
arritjet e suksesit të nxënësve për vitin shkollor 2013/2014, 
do të miratohen në pajtim me dispozitat e nenit 1 të këtij 
ligji. 

Neni 8
Dispozita e nenit 1 të këtij ligji me të cilën shtohet nen 

i ri 26 do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2016. 

Neni 9
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për arsim fillor. 

Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________

4224.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за средното образование,

 што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 септември 2014 година.

  
         Бр. 07-3401/1                              Претседател
9 септември 2014 година       на Република Македонија,                      

      Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член  1
Во Законот за средното образование („Службен вес-

ник на Република Македонија“ брoj 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14 и 116/14) во членот 25 ставот (2) се 
менува и гласи:

„Во случај на прекин на воспитно-образовната рабо-
та заради штрајк, директорот на средното училиште, по 
претходна согласност од градоначалникот, а за држав-
ните средни училишта од министерот, е должен да го 
обезбеди остварувањето на воспитно-образовната рабо-
та со замена на вработените кои штрајкуваат, за време 
додека трае штрајкот.“.

Член  2
По членот 30-а се додаваат два нови членови 31 и 

член 31-а, кои гласат:

„Член 31
Министерството за секој ученик во средното образо-

вание обезбедува една книга (лектира) заедно со ЦД на 
англиски јазик, за учениците да се стекнат со поголемо 
знаење на англиски јазик, преку истовремено читање и 
слушање на изговор на природен, мајчин англиски ја-
зик.

Член 31-а
За развивање и унапредување на сите форми на 

спортски активности на учениците, најмалку пет нас-
тавници кои засновале работен однос на неопределено 
време во средното училиште, основаат училишен спорт-
ски клуб, согласно Законот за здруженија и фондации и 
Законот за спортот.

Со училишниот спортски клуб управуваат членови-
те непосредно.

 Училишните спортски клубови средствата за фи-
нансирање ги стекнуваат од доброволни прилози, дона-
ции, подароци (во пари, добра, имотни права), завешта-
нија и легати. 

 Училишниот спортски клуб може да добива сред-
ства од буџетите на општините, односно општините во 
градот Скопје. “

 
Член 3

Членот 45-а се менува и гласи:
„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и 

постигањето на успехот на учениците се врши со интер-
но и екстерно проверување.

(2) Интерното проверување на постигањето на успе-
хот на учениците го вршат наставниците во училиш-
тето.

(3) Екстерното проверување на постигањата на успе-
хот на учениците се врши на крајот на секоја учебна го-
дина, освен за учениците во завршната година на сред-
ното образование, за кои екстерното проверување се 
врши по завршувањето на првото полугодие најдоцна 
до крајот на февруари во тековната учебна година.

(4) Екстерното проверување на постигањата на успе-
хот на учениците го организира и спроведува училиш-
тето преку училишна комисија.

(5) Училишната комисија за екстерно проверување 
на постигањата на успехот  на учениците ја формира 
директорот на училиштето и истата е составена од пет 
члена: директор, стручен соработник и тројца наставни-
ци од училиштето.
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(6) Тестирањето за екстерното проверување на по-
стигањата на успехот  на учениците го спроведуваат 
тестатори определени од училишната комисија.

(7) Училишната комисија е должна за секоја испит-
на просторија да определи најмалку по еден тестатор.

(8) Во испитна просторија за време на екстерното 
проверување на постигањата на успехот  на учениците 
не смеат да влегуваат наставници кои не се тестатори 
или помошници на тестатори.

(9) За ученик со посебни образовни потреби вклу-
чен во редовното образование училишната комисија за-
должително определува лице - помошник на тестато-
рот.

(10) Тестаторот и помошникот на тестаторот не сме-
ат да даваат било какви информации во врска со одгово-
рите на прашањата за време на екстерното проверува-
ње на постигањата на успехот  на учениците.

(11) Тестаторот и помошникот на тестаторот може 
да биде наставник по било кој наставен предмет, освен 
по предметот по кој се врши екстерното проверување 
на постигањата на успехот  на учениците.

(12) Начинот на формирање и работење на училиш-
ната комисија, тајноста на материјалот за екстерно про-
верување, начинот на проверување на тестовите од учи-
лишната комисија, како и формата и содржината на из-
вештајот ги пропишува министерот по предлог на 
Државниот испитен центар.

(13) Екстерното проверување на постигањата на ус-
пехот на учениците се врши со тестови кои ги изготву-
ва Државниот испитен центар, на предлог на Бирото и 
Центарот за стручно образование и обука.

(14) Екстерното проверување на постигањата на ус-
пехот на учениците се врши по два наставни предмети, 
согласно со наставниот план, а врз основа на генерален 
распоред изготвен од страна на Државниот испитен 
центар, на предлог на Бирото и Центарот за стручно об-
разование и обука, освен по наставните предмети со 
кои учениците се стекнуваат со вештини, односно за 
наставните предмети за кои не може да се врши екстер-
ното проверување на постигањата на успехот на учени-
ците.

(15) Начинот и постапката за проверување на објек-
тивноста на наставникот при оценувањето на постига-
њата на успехот на учениците по наставните предмети 
со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно 
по наставните предмети за кои не може да се врши ек-
стерното проверување на постигањата на успехот на 
учениците го пропишува министерот, на предлог на Би-
рото и Центарот за стручно образование и обука.

(16) Врз основа на генералниот распоред од ставот 
(14) на овој член, училишната комисија подготвува ин-
терен распоред по паралелки, наставни предмети и нас-
тавници за спроведување на екстерното проверување 
на постигањата на успехот на учениците во училиш-
тето. Интерниот распоред го усвојува наставничкиот со-
вет на училиштето.

(17) Резултатите од екстерното проверување на по-
стигањето на успехот на учениците од ставот (14) на 
овој член училиштето ги запишува во свидетелството 
за завршена година на образование и истите влијаат 
врз општиот успех на ученикот.

(18) На ученик кој не се јавил на екстерното прове-
рување на постигањата на успехот и истото не го оправ-
дал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ 
за учество на државен или меѓународен натпревар, му 
се запишува оценката недоволен (1) во свидетелството, 
која влијае на општиот успех на ученикот.

(19) На ученикот му се издава свидетелство за зав-
ршена година на образование по спроведеното екстер-
но проверување на постигањата на успехот  на ученици-
те.

(20) Резултатите запишани во свидетелството од ста-
вот (17) на овој член се еден од критериумите за запи-
шување на ученикот на високообразовна установа.

(21) Училишната комисија доставува извештај за 
спроведеното екстерно проверување на постигањата на 
успехот на учениците до Државниот испитен центар.

(22) Врз основа на добиените извештаи од училиш-
ните комисии, Државниот испитен центар изготвува 
збирен извештај со резултати од спроведеното екстер-
но проверување на постигањата на успехот на учени-
ците.“.

Член 4
Во членот 70-а по ставот (8) се додаваат три нови 

става (9), (10) и (11), кои гласат:
„(9) По исклучок  од ставот (7) на овој член ако во 

објавениот извештај со резултатите од спроведеното ек-
стерно проверување на успехот на учениците бројот на 
наставниците кај кои има најмали отстапувања во доби-
ените показатели е поголем од 20 % на сите наставни-
ци еднакво им се зголемува платата во висина на сред-
ствата кои се од наставниците кај кои има најголеми от-
стапувања во добиените показатели. 

(10) По исклучок  од ставот (8) на овој член ако во 
објавениот извештај со резултатите од спроведеното ек-
стерно проверување на успехот на учениците, бројот 
на наставниците кај кои има најголеми отстапувања во 
добиените показатели е помал од 20%, бројот на настав-
ниците на кои им се зголемува платата е еднаков на 
бројот на наставниците  на кои им се намалува платата.

(11) Одредбата од ставот (9) на овој член се однесу-
ва на наставниците чија објективност се проверува при 
оценувањето на постигањата на успехот на учениците 
по наставните предмети со кои учениците се стекнува-
ат со вештини, односно за наставните предмети за кои 
не може да се врши екстерното проверување на пости-
гањата на успехот на учениците.“

Ставовите (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови 
(12), (13), (14) и (15).

Во ставот (13) кој станува став (16) бројот „(12)“ се 
заменува со бројот „(15)“.

Во ставот (14) кој станува став (17) броевите „(7) и 
(8)“ се заменуваат со броевите „(7), (8) и (9)“.

Во ставот (15) кој станува став (18) бројот „(14)“ се 
заменува со бројот „(17)“.

Ставот (16) станува став (19).

Член 5
По членот  109-д се додав нов член 110 кој гласи:

„Член 110
(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно-
то лице во правното лице ако дозволи тестаторот и по-
мошникот на тестаторот да се од редот на наставници-
те по предметот по кој се врши екстерното проверува-
ње на постигањата на успехот  на учениците  (член 45-
а став (11)).

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на наставни-
ците ако постапуваат спротивно на член 45-а став (8).

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за на тестаторот и помош-
никот на тестаторот ако дава било какви информации 
во врска со одговорите на прашањата (член 45-а став 
(10)).“

(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на тестаторот 
и помошникот на тестаторот ако се од редот на настав-
ниците по предметот по кој се врши екстерното прове-
рување (член 45-а став (11)).“.
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Член 6
Решенијата за зголемување, односно за намалување 

на платите на наставниците согласно објавениот извеш-
тај со резултати од спроведеното екстерно проверува-
ње на постигањата на успехот на учениците за учебна-
та 2013/2014 година ќе се донесат согласно одредбите 
од член 5 од овој закон.

Член 7
Одредбата од член 2 од овој закон со која се додава 

нов член 31 ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2016 година.

Член 8
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за средното образование.

Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
____________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIMIN E MESËM

Neni 1
Në Ligjin për arsimin e mesëm ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14 dhe 116/14) në nenin 25 paragrafi (2) 
ndryshon si vijon:

"Në rast të ndërprerjes së punës edukative arsimore për 
shkak të grevës, drejtori i shkollës së mesme, me pëlqim 
paraprak nga kryetari i komunës, e për shkollat e mesme 
shtetërore nga ministri, obligohet që ta sigurojë realizimin 
e punës edukative arsimore me zëvendësimin e të 
punësuarve, gjatë kohëzgjatjes së grevës.".

Neni 2
Pas nenit 30-a shtohen dy nene të reja neni 31 dhe  neni 

31-a, si vijojnë:

"Neni 31
Ministria për  çdo nxënës në arsimin e mesëm siguron 

një libër (lektyrë) bashkë me CD në gjuhën angleze, që 
nxënësit të fitojnë njohuri më të madhe të gjuhës angleze, 
përmes leximit dhe dëgjimit të njëkohshëm të shqiptimit në 
gjuhën natyrore, amtare angleze.

Neni 31 -a
Për zhvillimin dhe avancimin e të gjitha formave të 

aktiviteteve sportive të nxënësve, së paku pesë 
mësimdhënës të cilët kanë themeluar marrëdhënie pune në 
kohë të pacaktuar në shkollën e mesme, themelojnë klub 
sportiv shkollor, në pajtim me Ligjin për shoqata dhe 
fondacione dhe Ligjin për sport. 

Me klubin sportiv shkollor udhëheqin anëtarët 
drejtpërdrejtë.

Klubet sportive shkollore, mjetet për financim i marrin 
nga të ardhura vullnetare, shtesa, donacione, dhurata (në 
para, të mira, të drejta pronësore), testamente dhe legate. 

Kubi sportiv shkollor mund të marrë mjete nga 
buxhetet e komunave, përkatësisht komunave në qytetin e 
Shkupit."

Neni 3
Paragrafi 45-a ndryshohet si vijon:
"(1) Ndjekja dhe kontrolli i përparimit dhe arritjes së 

suksesit të nxënësve kryhet me kontroll intern dhe ekstern.
 (2) Kontrollin intern të arritjes së suksesit të nxënësve 

e kryejnë mësimdhënësit në shkollë.
(3) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve 

kryhet në fund të çdo viti shkollor, përveç për nxënësit në 
vitin e fundit të arsimit të mesëm, për të cilët kontrolli 
ekstern kryhet pas përfundimit të gjysmëvjetorit të parë, 
më së voni deri në fund të muajit shkurt të vitit shkollor në 
vijim.

(4) Kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të 
nxënësve  e organizon dhe realizon shkolla përmes 
komisionit shkollor.

(5) Komisionin shkollor për kontrollin ekstern të 
arritjeve të suksesit të nxënësve e formon drejtori i shkollës 
dhe i njëjti përbëhet nga pesë anëtarë: drejtori, 
bashkëpunëtori profesional dhe tre mësimdhënës të 
shkollës.

(6) Testimin për kontrollin ekstern të arritjeve të 
suksesit të nxënësve e realizojnë testues të caktuar nga 
komisioni shkollor. 

(7) Komisioni shkollor obligohet që për secilën 
hapësirë të provimit të caktojë së paku nga një testues.

(8) Në hapësirën e provimit gjatë kohës së kontrollit 
ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve, nuk guxojnë të 
hyjnë mësimdhënës të cilët nuk janë testues ose ndihmës të 
testuesve.

(9) Për nxënës me nevoja të posaçme arsimore të 
përfshirë në arsimin e rregullt, komisioni shkollor në 
mënyrë të obligueshme cakton person - ndihmës të 
testuesit.

(10) Testuesi dhe ndihmësi i testuesit nuk guxojnë të 
japin çfarëdo qoftë informatash në lidhje me përgjigjet e 
pyetjeve gjatë kontrollit ekstern për arritjet e suksesit të 
nxënësve. 

(11) Testuesi dhe ndihmësi i testuesit mund të jetë 
mësimdhënës të cilësdo lëndë, përveç lëndës për të cilën 
kryhet kontrolli ekstern për arritjet e suksesit të nxënësve. 

(12) Mënyrën e formimit dhe punës së komisionit 
shkollor, sekretin e materialit për kontroll ekstern, mënyrën 
e kontrollit të testeve nga komisioni shkollor, si dhe 
formën dhe përmbajtjen e raportit, i përcakton ministri me 
propozim të Qendrës Shtetërore të Provimit. 

(13) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve 
kryhet me teste që i përgatit Qendra Shtetërore e Provimit 
me propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsim dhe 
Trajnim Profesional. 

(14) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve 
kryhet për dy lëndë mësimore në pajtim me planin 
mësimor, e në bazë të programit të përgjithshëm të 
përpiluar nga ana e Qendrës Shtetërore të Provimit me 
propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsim dhe Trajnim 
Profesional, përveç për lëndët mësimore me të cilat 
nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët 
mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontroll ekstern i 
arritjes së suksesit të nxënësve. 

(15) Mënyrën dhe procedurën për kontroll të 
objektivizmit të mësimdhënësit gjatë vlerësimit të arritjeve 
të suksesit të nxënësve për lëndët mësimore me të cilat 
nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët 
mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontroll ekstern i 
arritjes së suksesit të nxënësve, i përcakton ministri, me 
propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsim dhe Trajnim 
Profesional. 

(16) Në bazë të programit të përgjithshëm nga paragrafi 
(14) i këtij neni, komisioni shkollor përgatit program intern 
për paralelet, lëndët mësimore dhe mësimdhënësit për 
realizim të kontrollit ekstern të arritjeve të suksesit të 
nxënësve në shkollë.  Programin intern e miraton këshilli i 
mësimdhënësve të shkollës. 
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(17) Rezultatet nga kontrolli ekstern i arritjes së 
suksesit të nxënësve nga paragrafi (14) të këtij neni, 
shkolla i shënon në dëftesë për vitin e përfunduar të arsimit 
dhe të njëjtat ndikojnë në suksesin e përgjithshëm të 
nxënësit. 

(18) Nxënësit i cili nuk është paraqitur në kontroll 
ekstern të arritjeve të suksesit dhe të njëjtin nuk e ka 
arsyetuar me shkresë mjekësore, përkatësisht 
vërtetim/dëshmi për pjesëmarrje në garë shtetërore ose 
ndërkombëtare, i shënohet nota pamjaftueshëm (1) në 
dëftesë, që ndikon në suksesin e përgjithshëm të nxënësit. 

(19) Nxënësit i lëshohet dëftesa për vitin e përfunduar 
të arsimit pas kontrollit të realizuar ekstern mbi arritjet e 
suksesit të nxënësve. 

(20) Rezultatet e shënuara në dëftesë nga paragrafi (17) 
i këtij neni, janë një nga kriteret për regjistrim të nxënësit 
në institucion të arsimit të lartë. 

(21) Komisioni shkollor dorëzon raport për kontrollin e 
realizuar ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve te 
Qendra Shtetërore e Provimit. 

(22) Në bazë të raporteve të marra nga komisionet 
shkollore, Qendra Shtetërore e Provimit harton raport 
përmbledhës nga kontrolli i zbatuar ekstern i arritjeve të 
suksesit të nxënësve.".  

Neni 4
Në nenin 70-a pas paragrafit (8) shtohen tre paragrafë 

të rinj (9), (10) dhe (11) si vijojnë: 
"(9) Me përjashtim nga paragrafi (7) të këtij neni, nëse 

në raportin e publikuar me rezultatet nga kontrolli i zbatuar 
ekstern i suksesit të nxënësve, numri i mësimdhënësve te të 
cilët ka shmangie më të vogla në treguesit e fituar është më 
i madh se 20%, të gjithë mësimdhënësve në mënyrë të 
barabartë u rritet rroga në lartësi të mjeteve që janë nga 
mësimdhënësit te të cilët ka shmangie më të mëdha në 
treguesit e fituar.  

(10) Me përjashtim nga paragrafi (8) të këtij neni, nëse 
në raportin e publikuar me rezultatet nga kontrolli i zbatuar 
ekstern i suksesit të nxënësve, numri i mësimdhënësve te të 
cilët ka shmangie më të mëdha në treguesit e fituar është 
më i vogël se 20%, numri i mësimdhënësve të cilëve u 
rritet rroga është i barabartë me numrin e mësimdhënësve 
të cilëve u zvogëlohet rroga.

(11) Dispozita nga paragrafi (9) të këtij neni u referohet 
mësimdhënësve, objektiviteti i të cilëve kontrollohet gjatë 
vlerësimit të arritjeve të suksesit të nxënësve për lëndët 
mësimore me të cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, 
përkatësisht për lëndët mësimore për të cilat nuk mund të 
kryhet kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve." 

Paragrafët (9), (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (12), 
(13), (14) dhe (15). 

Në paragrafin (13) i cili bëhet paragraf (16) numri 
"(12)" zëvendësohet me numrin "(15)". 

Në paragrafin (14) i cili bëhet paragraf (17) numrat "(7) 
dhe (8)" zëvendësohen me numrat "(7), (8) dhe (9)". 

Në paragrafin (15) i cili bëhet paragraf (18) numri 
"(14)" zëvendësohet me numrin "(17)". 

Paragrafi (16) bëhet paragraf (19). 

Neni 5
 Pas nenit 109-d shtohet neni i ri 110 si vijon: 

"Neni 110
(1) Gjobë në shumë prej 2 000 eurosh në kundërvlerë 

me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit 
përgjegjës në personin juridik, nëse lejon që testuesi dhe 
ndihmësi i testuesit të jenë nga radhët e mësimdhënësve të 
lëndës në të cilën bëhet kontrolli ekstern i arritjeve të 
suksesit të nxënësve (neni 45-a paragrafi (11)). 

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje 
mësimdhënësve nëse veprojnë në kundërshtim me nenin 
45-a paragrafi (8). 

(3) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje testuesit dhe 
ndihmësit të testuesit nëse jep çfarëdo informatash në 
lidhje me përgjigjet e pyetjeve (neni 45-a paragrafi (10)).

 (4) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje testuesit dhe 
ndihmësit të testuesit nëse janë nga radhët e 
mësimdhënësve të lëndës në të cilën kryhet kontrolli 
ekstern i arritjeve (neni 45-a paragrafi (11)).". 

Neni 6
Aktvendimet për rritjen, përkatësisht për zvogëlimin e 

rrogave të mësimdhënësve në pajtim me raportin e 
publikuar me rezultate nga kontrolli i zbatuar ekstern i 
arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor 
2013/2014 do të miratohen në pajtim me dispozitat e nenit 
5 të këtij ligji. 

Neni 7
Dispozita e nenit 2 të këtij ligji me të cilën shtohet neni 

i ri 31 do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2016. 

Neni 8
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për arsim të mesëm. 

Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
____________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4225.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
7.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 
ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА НА

„ГРАД СКОПЈЕ“

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземени предмети во 
прекршочна постапка на „Град Скопје“ бр. 09- 3517/1.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 42-4742/2 Заменик на претседателот
7 јули 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4226.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12 , 137/13, 188/13 и 27/14 ) и член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13 ), Владата на Република Македонија, на сед-ницата, 
одржана на 2.9.2014 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – 

МОТОРНИ ВОЗИЛА
 

Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - моторни возила за старо железо, сопственост на Република Ма-

кедонија, што ги користела Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и ос-
танатите државни органи, и тоа:
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Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 

одлука да се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, со проценета вредност по килограм во износ од 
10  (десет) денари, утврдена согласно проценката на Би-
рото за судски вештачења кое ја процени вкупната 
вредност на сите движни ствари – моторни возила во 
износ од  434.700, 00 денари.

Почетна цена за електронско јавно наддавање прет-
ставува проценета вредност по килограм на движните 
ствари, намалена за 30 % и истата изнесува 7 (седум) 
денари по килограм. 

Член 3
Објавата за продажба на движните ствари од член 1 

од оваа одлука да се даде под следните услови:
- движните ствари кои се предмет на продажба од 

член 1 од оваа одлука;
- сите движни ствари-моторни возила за старо желе-

зо се продаваат заедно;
- почетната цена по килограм за движните ствари 

кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријава за учество во електронското јавно наддава-

ње пополнета и потпишана лично од подносителот, со 
наведени генералии на понудувачот и изјава дека најпо-
волниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок 
од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставу-
ва до Службата за општи и заеднички работи на Влада-
та на Република Македонија, во рок од 10 дена од де-
нот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за отуѓување на стари моторни во-
зила;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и прав-
ни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5 % од почетната цена на движните 
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој  
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испрате-
ни корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 
наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 
најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
килограм на движните ствари изнесува 1 % од почетна-
та цена по килограм за продажба на движните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 
од денот на приемот на писменото известување за из-
бор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемизација на догово-

рот;
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-
на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-
та која одлучува по приговорот со решение во рок од 
пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница 

https://e-aukcii.finance.gov.mk/.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во  „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 42-6521/1 Заменик на претседателот
2 септември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4227.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-
спропријација („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2012, бр.131/2012, 24/2013 и 27/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 2.09.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение градежното земјиште кое прет-
ставува :

1. Дел од КП.бр.3292 КО Врбјани со површина од 
198м2, евидентирана во Имотен лист бр.87, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1036/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

2. КП.бр.618 КО Арбиново со површина од 150м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.360, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-1659/2014 од 
12.06.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;
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3. Дел од КП.бр.501/1 КО Горенци со површина од 
116м2, евидентирана во Имотен лист бр.22, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1722/2014 од 
25.06.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

4. Дел од КП.бр.1762/2 КО Ботун со површина од 
703м2, евидентирана во Имотен лист бр.316, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-694/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

5. Дел од КП.бр.474/1 КО Требеништа со површина 
од 1.364м2, евидентирана во Имотен лист бр.814, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-678/2014-2 
од 16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

6. Дел од КП.бр.362/4 КО Ново Село со површина 
од 2.244м2, евидентирана во Имотен лист бр.193, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1463/2014-
2 од 16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

7. Дел од КП.бр.362/6 КО Ново Село со површина 
од 4.475м2, евидентирана во Имотен лист бр.317, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1464/2014-
2 од 16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

8. Дел од КП.бр.4232 КО Мешеишта со површина 
од 161м2, евидентирана во Имотен лист бр.1117, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1455/2014-
2 од 16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

9. Дел од КП.бр.1285/1 КО Требеништа со површи-
на од 71м2, евидентирана во Имотен лист бр.761, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1380/2014-
2 од 05.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

10. Дел од КП.бр.475/1 КО Требеништа со површи-
на од 39м2, евидентирана во Имотен лист бр.815, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-677/2014 
од 07.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

11. Дел од КП.бр.1762/1 КО Ботун со површина од 
29м2, евидентирана во Имотен лист бр.232, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-693/2014 од 
23.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

12. Дел од КП.бр.54 КО Ботун со површина од 
1.613м2, евидентирана во Имотен лист бр.22, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-696/2014-2 од 
22.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

13. Дел од КП.бр.1281/2 КО Требеништа со површи-
на од 28м2, евидентирана во Имотен лист бр.178, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1379/2014-
2 од 05.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

14. Дел од КП.бр.358/1 КО Мешеишта со површина 
од 212м2, евидентирана во Имотен лист бр.92, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1265/2014-2 
од 06.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

15. Дел од КП.бр.1787 КО Ботун со површина од 
1.203м2 и дел од КП.бр.1786 КО Ботун со површина од 
31м2, евидентирани во Имотен лист бр.11037, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-704/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

16. Дел од КП.бр.107 КО Ботун со површина од 
77м2, евидентирана во Имотен лист бр.398, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-709/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

17. Дел од КП.бр.867/4 КО Оровник со површина 
од 24м2, евидентирана во Имотен лист бр.412, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-546/2014 од 
23.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

18. Дел од КП.бр.1055/2 КО Оровник со површина 
од 8м2, евидентирана во Имотен лист бр.838, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1556/2014 од 
14.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

19. Дел од КП.бр.644 КО Арбиново со површина од 
616м2, евидентирана во Имотен лист бр.13, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-163/2014 од 
28.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

20. Дел од КП.бр.479/1 КО Горенци со површина од 
488м2, евидентирана во Имотен лист бр.231, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-286/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

21. Дел од КП.бр.4321/1 КО Мешеишта со површи-
на од 131м2, евидентирана во Имотен лист бр.1669, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1224/2014-
2 од 16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид;

22. Дел од КП.бр.972/1 КО Оровник со површина 
од 131м2, евидентирана во Имотен лист бр.848, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-897/2014 од 
16.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;
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23. Дел од КП.бр.1128/1 КО Оровник со површина 
од 408м2, евидентирана во Имотен лист бр.816, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-900/2014-2 од 
16.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

24. Дел од КП.бр.914/13 КО Оровник со површина 
од 118м2, евидентирана во Имотен лист бр.192, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-414/2014 од 
20.05.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид;

25. Дел од КП.бр.914/11 КО Оровник со површина 
од 90м2, евидентирана во Имотен лист бр.1273, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-412/2014 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид за изградба на Автопатот „Кичево- 
Охрид“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-7256/1 Заменик на претседателот
2 септември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4228.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
26.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа етажен премер на 
објектот Железничко одмаралиште „Св. Стефан“, кое 
се наоѓа на КП бр. 2600/1, во КО Коњско, општина 
Охрид. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-7041/1 Заменик на претседателот
26 август 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ 
И ВРСКИ

4229.
Врз  основа  на  член  8-ѓ став (3) од  Законот за пре-

воз во патниот сообраќај (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“  бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 
112/14), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИ-
ТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКАТА И 
ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИ-
ТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ДОБИВА-
ЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ, СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО 
ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И 
СТОКИ И СЕРТИФИКАТ ЗА АВТОТАКСИ ВОЗАЧ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-
ката и информатичката опрема на просториите за пола-
гање на испитите за добивање на сертификат за профе-
сионална компетентност, сертификат за учество во ме-
ѓународниот превоз на патници и стоки и сертификат 
за автотакси возач.

Член 2
Полагањето на испитите за добивање на сертификат 

за професионална компетентност, сертификат за учес-
тво во меѓународниот превоз на патници и стоки и сер-
тификат за автотакси возач (во натамошниот текст: ис-
питите), се спроведува во две простории од кои секоја 
одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 
за тестирање, пет за членовите на комисијата за полага-
ње и една за серверот,

- најмалку 36 столчиња, 
- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 
процесот на тестирање,

- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.  

Член 3
(1) Правното лице избрано за спроведување на испи-

тите треба да поседува соодветна информатичка опре-
ма и софтверска апликација што овозможува воспоста-
вување и водење единствена база на податоци за спро-
ведување на испитите, документацијата, стручната ана-
лиза и стручниот надзор. 
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(2) Покрај информатичката опрема и посебната соф-
тверска апликација од ставот (1) на овој член, правното 
лице од став (1) на овој член треба да има и:

- пристап за користење на апликацијата на Минис-
терството за транспорт и врски за спроведување на 
електронското полагање на испитите и

- интернет конекција во седиштето на правното ли-
це од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, намене-
та исклучиво за електронското полагање на испитите.

Член 4
Електронскиот систем кој се користи за полагање 

на испитите, треба во целост да биде усогласен со про-
пишаниот начин на бодирање на испитните прашања 
на испитите за добивање на сертификат за професио-
нална компетентност, сертификат за учество во меѓуна-
родниот превоз на патници и стоки и сертификат за ав-
тотакси возач.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-
нот на отпочнувањето на примената на членот 1 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за пре-
воз во патниот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 163/13).

Бр. 01-12213 Министер
26 август 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

4230.
Врз основа на член 41 став (3) од Законот за генет-

ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот 
за животна средина и просторно планирање, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА НА ИНФОРМА-
ЦИИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ НА ГМО ПРОИЗВОД НА

ПАЗАРОТ*

Член 1
Со овој правилник се пропишува поблиската сод-

ржина на информациите за пуштање на ГМО производ 
на пазарот.

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1. „Приемен организам“ е клетка или организам 

кој го прима генетскиот материјал од изворниот органи-
зам или животната средина, го удвојува и може да се из-
рази информација и да ја пренесува на потомците.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2001/18/EЗ година на Европскиот Парламент и на Советот од 12 
март 1996 година за намерно пуштање на генетски изменетите ор-
ганизми во животната средина, CELEX бр.32001L0018

2. „Родителски организам“ е приемен организам 
пред спроведената генетската модифицикација.

3. „Изворен организам“ е организам од кој се доби-
ва генетскиот материјал за пренос во приемниот орга-
низам.

4. „Целен организам“ е организам чиј ефект на ге-
нетски модифицираните организми треба да биде под 
влијание на генетската модификација.

5. „Вектор“ е пренесувач на генетскиот материјал 
од изворниот организам во приемниот организам.

6. „Вклучен материјал (внесена секвенца)“ е ге-
нетски материјал кој се вклучува во векторот.

7. „Виши растенија“ се растенија кои се однесува-
ат на таксономската група семени (Spermatophytae),  го-
лосемени – (Gymnospermae) и скриеносемени – 
(Angiospermae).

Член 3
(1) Информациите за пуштање на ГМО производ на 

пазарот особено  содржат:
I) Општи податоци за нотификаторот;
II) Информации за ГМО производите што се пушта-

ат на пазар;
III) Услови за пуштање на ГМО производот на паза-

рот заедно со посебните услови за користење и за раку-
вање;

IV) Податоци за взаемното влијание меѓу ГМО и 
животната средина- разновидноста на подрачјата каде 
што ќе се користи ГМО производот, кои ќе опфатат и 
информации за податоците и за резултатите добиени 
од истражувачко- развојните пуштања во врска со ефек-
тот што пуштањето на ГМО производите на пазар го 
има врз здравјето на луѓето и животната средина;

V) Податоци за Планот за мониторинг на ГМО про-
извод со предлог временскиот период во кој ќе се спро-
ведува мониторингот, кој опфаќа и период по истекот 
на дозволата за пуштање на ГМО производи на пазар;

VI) Предлог за означување и за пакување на ГМО 
производот за кој се бара дозвола за пуштање на ГМО 
производ на пазар-дополнителни податоци кои се одне-
суваа на намената на дозволата за уштањето на ГМО на 
пазар;

VII) Општи податоци за генетски модифицираните 
виши растенија (ГМВР);

VIII)  Податоци за приемните или  родителските 
растенија;

IX) Податоци во врска со генетската модификација;
X) Податоци за генетски модифицираните виши рас-

тенија;
XI) Дополнителни податоци кон нотификацијата за 

пуштање на ГМО производи на пазар.
 (2) Подеталната содржина на информациите од 

став (1) на овој член е дадена во Прилог кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 07-541/3 Министер за животна средина
23 јули 2014 година и просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р.
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Прилог

Информации за пуштање на ГМО производи на па-
зарот

I) Општи податоци за нотификаторот: 

1. Домашен произведувач или увозник, физичко ли-
це (име/презиме и адреса), правно лице (назив и се-
диште), телефон/факс/електронска пошта;

2. Одговорно лице на нотификаторот: име и пре-
зиме, степен на образование, работно место/звање, теле-
фон/факс/електронска пошта;

3. Предлог за периодот за кој е издадена дозволата 
за пуштање на производот на пазарот;

4. Назив на проектот;
5. Трговско име на проектот, идентификациска озна-

ка која се применува (трговско име на проектот, име 
при надлежниот орган, посебна идентификациска оз-
нака, име или шифра за идентификација при надлежни-
от орган);

6. Опис на проектот (вид на проектот, состав на про-
ектот, посебни карактеристики на проектот) и

7. Намена на проектот.

II) Информации за ГМО производите што се пушта-
ат на пазар:

1. Приемен или родителски организам:
1.1. Класификација на приемниот или родителскиот 

организам (вироид, RNA вирус, DNA вирус, бактерија, 
габа, животно, цицач, инсект, риба, други животни и 
друго);

1.2. Именување на приемниот или родителскиот ор-
ганизам: научен назив (род, вид или пониска системат-
ска категорија), семејство во кое е класифициран орга-
низмот, сорта раса, вирус, ознака на организмот, маке-
донски назив на организмот и опис на организмот (так-
сономски, морфолошки и физиолошки карактеристики 
како и општа раширеност);

1.3. Фенотипски и генотипски својства:
- Фенотипски ознаки (фенотипски карактеристики 

на приемниот или родителскиот организам по кои тој 
се разликува од сродните видови) и

- Генотипски ознаки (опис на секвенците за лесно 
да се утврди фенотипот и разликите на клетките или ин-
дивидуи кои го имаат истиот редослед, од оние кои го 
немаат)

1.4. Дали приемниот или родителскиот организам е 
ГМО;

1.5. Референтен извор на приемниот или родител-
скиот организам (база на податоци, код во базата на по-
датоци, седиште на базата на податоци, друг извор, до-
колку го нема во базата на податоци);

1.6. Степенот на поврзаност на донаторот со прием-
ниот или родителскиот организам;

1.7. Техниките за откривање и идентификација на 
приемниот или родителскиот организам (начин и поста-
пка на откривање и идентификација, сензитивност, 
(квантитативна) сигурност и посебните карактеристики 
на техниките за откривање и за идентификација);

1.8. Опис на географската распределба на приемни-
от или родителскиот организам: 

- начин на појавување (спонтано појавување, 
субспонтано појавување, автохтон организам, адвенти-
вен организам, вид одгледуван на фарма или непоз-
нато),

- опис на географското подрачје на раширеност,
- Тип на природното живеалиште (крајбрежни и вод-

ни површини, слатки и останати внатрешни води, грмо-
ви и тревести површини, шуми, бари и мочуришта, кар-
пи и пештери, земјоделски површини),

-  Детален опис на природното живеалиште,
- Природно живеалиште на приемниот или родител-

скиот организам (опис на природното живеалиште и 
еколошкиот размер, во кој организмот успева во приро-
дата): ако организмот е микроорганизам (вода, почва, 
почва во поврзаност со коренскиот систем на растени-
јата, во поврзаност со делот на растението над почвата, 
во поврзаност со животни, друго); ако организмот е жи-
вотно (природно живеалиште или најдобар заеднички 
агро-екосистем); податоци за природните грабливци, 
пленови/жртви, паразити, ривали, симбиоти и дома-
ќини,

- Поврзаност на основа на симбиоза (сродни одгле-
дувани или автохтони организми на територијата на Ре-
публика Македонија, со кои родителскиот организам 
лесно воспоставува симбиотски односи); научен назив 
на видот на организмот; вид на симбиоза; опис на инте-
ракцијата.

1.9. Организми за кои се знае дека пренесувањето 
на генетскиот материјал се јавува во природни услови 
(коњугација, и др.): вид на организмот; начин на пре-
нос на генетскиот материјал; можни последици;

1.10. Верификација на генетската стабилност на 
организмите и на факторитешто влијаат на неа: опсег и 
вид на генетската нестабилност и фактори кои влијаат 
на генетската нестабилност;

1.11. Патолошки, еколошки и физиолошки свој-
ства на приемен или родителскиот организам:

- Дали приемниот или родителскиот организам е 
класифициран според ризикот, согласно одредбите во 
однос на заштитата на животната средина или здравје-
то на луѓето (ризикот и класификацијата и регулати-
вата, врз основа на која е класифициран),

- Размножување на приемниот или родителскиот ор-
ганизам: начин на размножување (полово, безполово); 
опис на начинот и методите на размножување; фак-
тори, кои влијаат на размножувањето; просечен живо-
тен век во природните екосистеми (просечно време 
(единица време)); просечен животен век во средината 
каде производот кој содржи ГМО се употребува (про-
сечно време (единица време)),

- Способност за опстанок и отпорност на приемни-
от или родителскиот организам: форми преку кои орга-
низмот ја изразува својата способност за преживување 
и отпорност во неповолни надворешни услови (ендос-
пори, цисти, склероциум, неполови спори (габи), поло-
ви спори (габи), јајца, ларви, кукла или друго); макси-
мално време на опстанок на структурите во природни-
те екосистеми (максимално време (единица време)); 
максимално време на опстанок на структурите во среди-



 Стр. 16 - Бр. 135                                                                             10 септември 2014

ната каде производот кој содржи ГМО се употребува 
(максимално време (единица време)); фактори кои вли-
јаат на опстанокот, вклучувајќи ги сезонските влија-
нија,

- Распространетост на приемниот или родителскиот 
организам (начин на распространување и фактори, кои 
влијаат на распространувањето),

- Патогеност на приемниот или родителскиот орга-
низам: дали приемниот или родителскиот организам е 
патоген или штетен на друг начин (жив или нежив, 
вклучувајќи ги неговите екстрацелуларни продукти) 
(дали е патоген за човекот, за животните, за растенија-
та или друго); опис на патогеноста (заразност, инфек-
тивност (инфективна доза), токсичност, вирулентност, 
алергеност, носител (вектор) причинител на болеста, 
можни вектори, можни домаќини, вклучувајќи ги и не-
целните организми, можности за активација на латен-
тни вируси (провируси,), способност за колонизација 
на други организми или друго),

- Отпорност на антибиотици и потенцијално корис-
тење на тие антибиотици кај човекот и кај домашните 
организми -за профилакса и за терапија,

- Вклученост на родителскиот организам во проце-
сите на животната средина: основно производство; кру-
жење на храната; разградување на органските суп-
станции; дишење; останато и

- Други штетни својства на живите или мртвите ор-
ганизми, вклучувајќи ги нивните екстрацелуларни про-
изводи. 

1.12. Природа на автохтони вектори на приемниот 
или родителскиот организам (вируси, вироиди, транспо-
зони и автохтони вектори): ознака; име; секвенца; за-
честена мобилизација; специфичност; присутност на ге-
нот, кога дава отпор.

1.13. Претходни генетски промени на приемниот 
или родителскиот организам, кој е ГМО: држава, нас-
лов на проектот, носител, број на пријава, датум на при-
јава.

2. Изворен организам

2.1. Вид на изворниот организам: 
- број; научен назив (род, вид односно, пониска сис-

тематска категорија); семејство во кое е класифициран 
организмот; раса, вирус; ознака на организмот и

- број; назив на организмот; референтна база на по-
датоци; број во базата на податоци; надлежен на базата 
на податоци; извор на организмот, доколку го нема во 
базата на податоци;

2.2. Опис на изворниот организам (фенотипски и ге-
нетски својства);

2.3. Техники на откривање и идентификација на из-
ворниот организам: начин и постапка на откривање и 
идентификација; сензитивност, (квантитативна) сигур-
ност и посебните карактеристики на техниките за от-
кривање и за идентификација;

2.4. Географска раширеност на изворниот органи-
зам

- држава, во која се појавува организмот (начин на 
појавување: спонтано појавување, субспонтано појаву-
вање, автохтон организам, адвентивен организам, вид 
одгледуван на фарма),

- опис на географското подрачје на раширеност: 
тип на живеалиште (крајбрежни и солено-водни пов-
ршини, сладки и останати внатрешни води, грмови и 
тревести површини, шуми, бари и мочуришта, карпи и 
пештери, земјоделски површини); детален опис на жи-
веалиштето,

- природно живеалиште на изворниот организам 
(опис на природното живеалиште и еколошкиот раз-
мер, во кој организмот успева во природата): организ-
мот е микроорганизам (вода, почва, почва во поврза-
ност со коренскиот систем на растенијата, во поврза-
ност со делот на растението над почвата, во поврзаност 
со животни, друго (наведи)); организмот е животно 
(природно живеалиште или најдобар заеднички агро-
екосистем); податоци за природните грабливци, пле-
нови/жртви, паразити, ривали, симбиоти и домаќини;

2.5. дали природната/физичката размена на генет-
скиот материјал меѓу изворниот организам и приемни-
от или родителскиот организам е можна и дали е забе-
лежана;

2.6. организми за кои се знае дека пренесувањето на 
генетскиот материјал се јавува во природни услови (ко-
њугација, и др.): организам, начин на пренос на генет-
скиот материјал;

2.7. верификација на генетската стабилност на орга-
низмите и на факторитешто влијаат на неа: опсег на ге-
нетската нестабилност, фактори кои влијаат на генет-
ската нестабилност; 

2.8. патолошки, еколошки и физиолошки својства 
на изворниот организам:

- дали изворниот организам е класифициран според 
ризикот, согласно одредбите, во однос на заштитата на 
животната средина или здравјето на луѓето (ризикот и 
класификацијата и регулативата, врз основа на која е 
класифициран),

- патогеност на изворниот организам:  дали изворни-
от организам е патоген или штетен на друг начин (жив 
или нежив, вклучувајќи ги неговите екстрацелуларни 
продукти) (патоген за човекот, животните, растенијата, 
друго);  опис на патогеноста: заразност; токсичност; ви-
рулентност; алергеност; носител (вектор) причинител 
на болеста; можни вектори; можни домаќини, вклучу-
вајќи ги и нецелните организми; можности за активаци-
ја на латентни вируси (провируси); способност за коло-
низација на други организми; друго, 

- отпорност на антибиотици и потенцијално корис-
тење на тие антибиотици кај човекот и кај други орга-
низми - за профилакса и за третман,

- Дали изворниот и приемниот или родителскиот ор-
ганизам природно разменуваат генетски материјал 
(опис на размената на генетскиот материјал),

- Вклученост на изворниот организам во процесите 
на животната средина: основно производство, кружење 
на храната останато, дишење, разградување на орган-
ските супстанции и

- Други штетни својства на живите или мртвите ор-
ганизми, вклучувајќи ги нивните екстрацелуларни про-
изводи;

2.9. Природа на автохтони вектори на изворниот ор-
ганизам (вируси, вироиди, транспозони и автохтони 
вектори): ознака; име; секвенца; зачестена мобилиза-
ција; специфичност; присутност на генот кој дава от-
порност и
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2.10. Претходни генетски промени на изворниот 
организам, кој е ГМО: држава; наслов на проектот; но-
сител; број на пријава; датум на пријава.

3. Карактеристики на векторот

3.1. Употреба на векторот при генетската подготов-
ка (Дали при процесот на подготовка бил употребен 
вектор: векторот е целосно присутен во ГМО; векторот 
е делумно присутен во ГМО или векторот не е прису-
тен);

3.2. Својства на векторот
- вид на векторот: плазмид, бактериофаг, вирус, коз-

мид, преносен елемент (транспозон) или останато,
- назив на векторот: назив на векторот; ознака на 

векторот, извор на векторот (име на изворниот органи-
зам),

- домаќин на векторот,
- присутност на секвенци во векторот, кои ги даваат 

селекциониот или идентификацискиот фенотип: отпор-
ност на антибиотици; отпорност на тешки метали; от-
порност на пестициди или друго,

- опис на градба на векторот,
- генска карта и рестрикциска карта на векторот,
- составен дел на векторот: составен дел (фраг-

мент); име на изворниот организам; функција; големи-
на и референца,

- податоци за редоследот и
- фреквенција на активирање на векторот;
3.3. Низа од транспозоните, векторите или другите 

некодирани генетски секвенци (низата на транспозо-
нот, векторот или другите некодирани генетски сег-
менти, употребени за образување, за создавање на вне-
сениот вектор и за вметнување функција во ГМО);

3.4. Фреквенција на мобилизиција и способност на 
генетскиот пренос и методите на определување: фрек-
венција на мобилизацијата на вметнатиот вектор; спо-
собност на генскиот пренос на векторот; методи за оп-
ределување и

3.5. Ограничување на векторот на ДНК (степен, до 
кој векторот е ограничен на ДНК потребна за вршење 
на предвидената функција).

4. Карактеристики на модифицираниот организам

4.1. Податоци за генската модификација: внесен ге-
нетски материјал; замена на основата; фузија на клет-
ките; опис на методот, применет за генетската модифи-
кација;

4.2. Очекувани резултати од генската модифика-
ција;

4.3. Држава, во која е изведена генската модифика-
ција: 

- дали генетската модификација е изведена во Ре-
публика Македонија (број на документ во регистарот 
на ГМО; број на документ во регистарот на ГМО докол-
ку се однесува на ГМО од класа 2, 3 или 4) и

- држава (доколку генетската модификација не е из-
ведена во Република Македонија), во која е изведена ге-
нетската модификација;

4.4. Методи, применети за образување и за внесува-
ње на вметокот во примачот или за бришење на низата;

4.5. Внесена секвенца (опис на градбата на внесена-
та секвенца, вклучувајќи опис на низата и местото на 
сечење): составен дел на внесената секвенца, извор, 
функција во конечниот ГМО;

4.6. Чистотата на внесената секвенца од секоја 
непозната низа и информации, за тоа до кој степен 
вметнатата низа е ограничена на ДНК, потребна за 
вршење на планираната функција:

- присуство на непозната низа на информации во 
внесената секвенца: внесената секвенца не содржи сег-
мент, чија функција или продукти не се познати; внесе-
ната секвенца содржи сегмент, чија функција или про-
дукти не се познати; опис на сегментот, чија функција 
или продукти не се познати и

- степенот на чистота на вметнатата секвенца во од-
нос на ДНК секвенца потребна за вршење на планира-
ната функција;

4.7. Методи и мерки, применети за избор на внесена-
та секвенца;

4.8. Опис на секвенцата, функционалниот интегри-
тет и локацијата на модифицираниот сегмент на нукле-
инска киселина, со посебен осврт на секоја позната 
штетна низа;

4.9. Дали низата на внесените секвенци кодираат ге-
ни кои би дале функционални хомологни производи 
што и природно настануваат во модифицираниот орга-
низам (доколку е познато и гените)

4.10. Дали внесената ДНК е стабилна.

5. Податоци на конечниот организам

5.1. Опис на генетското својство или на фенотипски-
те карактеристики, особено на сите нови својства и ка-
рактеристики што можат да бидат изразени или што ве-
ќе не се изразени;

- дали ГМО се разликува од приемниот или родител-
скиот организам во поглед на преживеаниот облик на 
раширување (доколку постои и опис на разликата),

- дали ГМО се разликува од приемниот или родител-
скиот организам во поглед на начинот на нивото на 
размножување (доколку постои и опис  на разликата),

- дали ГМО се разликува од приемниот или родител-
скиот организам во поглед на начинот на нивото на ра-
ширување (доколку постои и опис на разликата),

- дали ГМО се разликува од приемниот или родител-
скиот организам во поглед на активностите на основа 
на биолошките ограничувања, кои се применуваат за 
надзор на раширувањето во животната средина (опис 
на активноста на основа на биолошките ограничувања, 
кои се употребуваат) и

- други генски својства и фенотипски карактеристи-
ки на ГМО, кои се разликуваат од својствата или карак-
теристиките на приемниот или родителскиот органи-
зам, кои не се наведени во претходните точки;

5.2. Структура и количество на секој вектор и/или 
нуклеинска киселина којашто преостанува во конечна-
та градба на изменетиот организам: опис на структу-
рата; ознака на вметнатата низа; извор; низа; количина 
на нуклеинска киселина во ГМО;
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5.3. Податоци за степенот, до кој внесената сек-
венца е ограничена за посакуваната функција;

5.4. Место на вметнување во ГМО (Вид и опис на 
познатите надворешни хромозомски генски елементи);

5.5. Генетска стабилност на организмот, во смисла 
на генетските својства;

5.6. Стапката и нивото на изразување на новиот ге-
нетски материјал (методи на мерење и нивна сензитив-
ност);

5.7. Активност на изразениот протеин;
5.8. Техники за идентификација и откривање на 

ГМО: опис на техниките за идентификација на ГМО; 
опис на техниките за откривање на ГМО; опис на техни-
ките за откривање на вметнатата низа и вектор; опис на 
техниките за идентификација на вметнатата низа и век-
тор;

5.9. Сензитивност, сигурност (квантитативна) и по-
себните карактеристики на техниките за откривање и 
за идентификација (опис на сензитивноста, сигурноста 
(квантитативна) и посебните карактеристики на техни-
ките за откривање и за идентификација);

5.10. Податоци за претходни пуштања или намена 
на ГМО: број на пријава; крај на пуштањето; намена на 
пуштањето; траење на пуштањето; траење на монито-
рингот по конечното пуштање; намена на мониторин-
гот по конечнотно пуштање; составни делови на мони-
торингот по конечното пуштање; резултати од пушта-
њето во поглед на штетни по здравјето на луѓето и жи-
вотната средина; држава каде се спровело пуштањето; 
надлежен орган, за надзор на пуштањето;

5.11. Можни влијанија на ГМО врз здравјето на 
луѓето и влијанието врз животната средина: 

- дали ГМО се било како штетни (живи или неживи, 
вклучувајќи ги и нивните производи) (дали се штетни 
за човекот, животните, растенијата или друго; токсич-
ност; алергеност; споредба на модифицираниот органи-
зам со приемниот или родителскиот организам во пог-
лед на патогеноста; способност за колонизација),

- дали организмот е патоген за луѓето кои се имуно-
компетентни: заболувања предизвикани со механизам 
на патогеност, вклучувајќи и инвазивност и вирулен-
тност; заразност; инфективна доза; колекција од видо-
ви кои овозможуваат опстанок и размножување на пато-
гените организми; можност за менување; можност за 
опстанок надвор од домаќинот – човек; присуство на 
вектори или на начини за распространување; биолошка 
стабилност; шеми на антибиотска отпорност; алерге-
ност; дали има соодветни терапии и

- други опасности од производот

III) Услови за пуштање на ГМО заедно со посебни-
те услови за користење и ракување во животната среди-
на – примач 

1. Информации за пуштањето на ГМО

1.1. Опис на пуштањето на ГМО во животната сре-
дина, како и опис на намената и на планираните произ-
води;

1.2. Подготвување на локацијата пред пуштањето – 
опис на подготовката;

1.3. Методот што ќе се користи за пуштање на 
ГМО;

1.4. Мерки за заштита при работа, преземени во те-
кот на пуштањето;

1.5. Третманот на локалитетот по пуштањето;
1.6. Планираните техники за отстранување или деак-

тивирање на ГМО по завршувањето на пуштањето во 
животната средина: техники за отстранување на ГМО; 
техники за деактивирање на ГМО и

1.7. Превоз на ГМО или други начини на пренос на 
ГМО: начин на превоз или пренос на ГМО; пакување 
на ГМО во текот на превозот или преносот.

2. Информации за животната средина (како на лока-
литетот, така и пошироко)

2.1. Флората и фауната, вклучително и земјоделски-
те култури, добитокот и преселните видови: флора (на-
учно име на видот или групата на организми; диви ви-
дови растенија; култивирани видови растенија); фауна 
(научно име на видот или групата на организми; диви 
видови животни; добиток – одгледувани видови жи-
вотни; миграциски видови);

2.2. Опис на целните и на нецелните екосистеми за 
кои постои веројатност дека ќе бидат засегнати: екосис-
тем, целен екосистем, нецелен екосистем, опис и

2.3. Компарација на природното живеалиште на при-
емниот или родителскиот организам со предвиденото 
живеалиште за пуштање:

- природното живеалиште, во кое ќе се пушти ГМО, 
е поинакво од природното живеалиште на приемниот 
или родителскиот организам (опис на разликите) и

- природното живеалиште, во кое ќе се пушти ГМО, 
е исто со природното живеалиште на приемниот или ро-
дителскиот организам.

IV) Податоци за взаемното влијание меѓу ГМО и 
животната средина - разновидноста на подрачјата каде 
што ќе се користи ГМО производот, кои ќе опфатат и 
информации за податоците и за резултатите добиени 
од истражувачко- развојните пуштања во врска со ефек-
тот што пуштањето на ГМО производите на пазар го 
има врз здравјето на луѓето и животната средина.

1. Својства што влијаат на опстанокот, размножува-
њето и на распространувањето:

1.1. Биолошки својства кои влијаат на опстанокот, 
размножувањето и на распространувањето: способност 
за образување структури за опстанок (ендоспори, 
цисти, склероциум, неполови спори (габи), полови спо-
ри (габи), јајца, ларви, кукла, друго ); максимално вре-
ме на опстанок на структурите во природните екосисте-
ми (максимално време (единица време)); максимално 
време на опстанок на структурите во средината каде 
производот кој содржи ГМО се употребува (максимал-
но време (единица време)); опис на биолошките свој-
ства кои влијаат на опстанокот; начин на размножува-
ње на ГМО (полово, безполово, опис на начинот на 
размножување на ГМО, просечен животен век во при-
родните екосистеми (просечно време (единица време)), 
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просечен животен век во околината каде се врши пуш-
тањето на ГМО (просечно време (единица време)), 
опис на начинот на ширење на ГМО),

1.2. Условите во животната средина кои би можеле 
да влијаат на опстанокот, размножувањето и на шире-
њето: условите во животната средина кои би можеле да 
влијаат на опстанокот (пр. ветер, вода, почва, темпера-
тура, рН, и др.); условите во животната средина кои би 
можеле да влијаат на размножувањето (пр. ветер, вода, 
почва, температура, рН, и др.); условите во животната 
средина кои би можеле да влијаат на ширењето (пр. ве-
тер, вода, почва, температура, рН, и др.) и

1.3. Осетливост на специфичните агенси;

2. Заемно влијание со животната средина

2.1. Предвидено живеалиште на ГМО: предвидена 
локација на пуштање на ГМО; тип на живеалиштето, 
согласно одредбите за заштитени подрачја; опис на 
предвиденото живеалиште,

2.2. Однесувањето и карактеристиките на ГМО и 
нивното влијание врз животната средина во симулира-
ни природни животни средини, како што се микрокос-
моси, расадници, стакленици (референци од резултати-
те на проучувањето на однесувањето и карактеристики-
те на ГМО и нивното влијание врз животната средина 
во симулирани природни животни средини: автор, да-
тум на издавање, место на издавање, наслов, место на 
објавување, број на издавање, и др.), 

2.3. Способност за генетски пренос:  пренос на ге-
нетскиот материјал од ГМО во организми, во засегнати 
екосистеми по пуштањето (научно име на видот или 
групата организми; опис на генетскиот пренос и можни-
те последици);  пренос на генетскиот материјал од ав-
тохтони организми во ГМО, по пуштањето (научно 
име на видот или групата организми; опис на генетски-
от пренос и можните последици),

2.4. Дали постои и колкава е веројатноста за селек-
ција по пуштањето, којашто води кон изразување на не-
очекувани и/или на несакани својства во ГМО (доколку 
постои, да се даде опис на селекцијата),

2.5. Мерките што се применети за да се обезбеди и 
за да се верифукува генетската стабилност: опис на при-
менетите мерки за верификација на генетската стабил-
ност; опис на генетските карактеристики, кои би може-
ле да го спречат или да го минимизираат ширењето на 
генетскиот материјал; опис на методите за верификаци-
ја на генетската стабилност,

2.6. Рутите за биолошко ширење, познатите или по-
тенцијалните начини на заемно влијание со агенсот за 
распространување, вклучително и вдишувањето, голта-
њето, површинскиот допир и останато,

2.7. Опис на екосистемите во кои би можеле да се 
распространуваат ГМО: да се наведе екосистемот; опис 
на екосистемот и можни последици од присутноста на 
ГМО,

2.8. Можности за прекумерно зголемување на попу-
лацијата на ГМО во животната средина,

2.9. Конкурентска предност на ГМО во однос на 
приемниот или родителскиот организам,

2.10. Идентификација и опис на целниот органи-
зам: научен назив на видот или групата организми; 
опис на организмот,

2.11. Предвидени механизми и резултати од заем-
ното влијание на пуштените ГМО и на целниот органи-
зам, доколку можат да се применат: научен назив на ви-
дот или групата целни организми; опис на механизмот 
и резултатот од заемното влијание,

2.12. Идентификација и опис на нецелниот органи-
зам кои би можеле да бидат засегнати на негативен на-
чин од пуштањето на ГМО, и предвидените механизми 
за сите идентификувани заемни влијанија: научен на-
зив на видот или групата нецелни организми; oпис на 
механизмот и резултатот од заемното влијание,

2.13. Веројатност од пресврти во биолошките ин-
теракции или во колекцијата видови кои го овозможува-
ат опстанокот и размножувањето на патогените орга-
низми по пуштањето во животната средина: домаќин; 
опис на веројатноста од пресврти во биолошките инте-
ракции,

2.14. Познати или предвидливи взаемни влијанија 
во нецелните организми во животната средина, во кои 
се опфатени ривалите, пленовите, домаќините, симбио-
тите, грабливците, паразитите и патогените: нецелен ор-
ганизам; ривали; пленови; домаќини; симбиоти; граб-
ливци; паразити; патогени; oпис на меѓусебното влија-
ние),

2.15. Тип на живеалиште или локација: опис на 
живеалиштето; можни влијанија,

2.16. Познато или предвидливо учество во биогео-
хемиските процеси: процеси на основно производство; 
кружење на храната; разградување на органските мате-
рии; процеси на дишење; останато) и

2.17. Други можни интеракции со животната сре-
дина.

V) Податоци за планот за мониторинг на ГМО про-
извод со предлог временскиот период во кој ќе се спро-
ведува мониторингот, кој опфаќа и период по истекот 
на дозволата за пуштање на ГМО производи на пазар

1. Техники на следење

1.1.Mетоди за следење на ГМО и следење на нивни-
те ефекти: методи за следење на ГМО; методи за следе-
ње на ефектите од ГМО,

1.2. Специфичност на методот за следење, сензитив-
носта и сигурноста на техниките за следење: специфич-
ност на методот за идентификација на ГМО и разлика-
та од изворниот и приемниот или родителскиот органи-
зам (метод и специфичност); сензитивноста и сигурнос-
та на техниките за следење (метод и сензитивноста и си-
гурноста на техниките за следење),

1.3. Техниките за откривање на преносот на вметна-
тиот генетски материјал од ГМО на други организми 
(да се наведе техниката и опис на техниката),

1.4. Времетраење и фреквенција на следењето: ме-
тод на мониторинг; времетраење (од - до); фреквенција 
и
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1.5. Информации за мониторинг програмата – иден-
тификувани својства, карактеристики и несигурности 
поврзани со ГМО или нивната интеракција со животна-
та средина кои мора да се решат после пуштањето на 
пазар.

2. Контрола на пуштањето на пазарот

2.1. Методи и постапки за избегнување и/или за ми-
нимизирање на ширењето на ГМО надвор од локалите-
тот на кој се пуштаат или од дефинираното подрачје за 
користење: методи за избегнување и/или за минимизи-
рање на ширењето на ГМО; постапки за избегнување 
и/или за минимизирање на ширењето на ГМО,

2.2. Методите и постапките за заштита на локалите-
тот од неовластено влегување на лица: методите за заш-
тита на локалитетот; постапките за заштита на локали-
тетот и

2.3. Методи и постапки за спречување на влезот на 
други организми во локалитетот: методи за спречување 
на влезот; постапки за спречување на влезот.

3. Третман со отпадот

3.1. Тип на создадениот отпад, кој настанува при 
ширење во животната средина,

3.2. Очекуваното количество на отпад и
3.3. Опис на планираниот третман.

4. Планови за итна интервенција

4.1. Методи и постапки за контрола на ГМО, во слу-
чај на неочекувано ширење,

4.2. Методи за деконтаминација на погодените под-
рачја, на пример за искоренување на ГМО,

4.3. Методите за отстранување или за дезинфекција 
на растенијата, животните, почвата, итн, кои биле изло-
жени за време на или по ширењето,

4.4. Методите за изолирање на подрачјето зафатено 
со ширењето и

4.5. Плановите за заштита на човековото здравје и 
на животната средина, во случај на појава на несакан 
ефект.

VI) Предлог за означување и за пакување на ГМО 
производот за кој се бара дозвола за пуштање на ГМО 
производ на пазар - Дополнителни податоци  кои се од-
несуваат на намената на дозволата за пуштањето на 
ГМО на пазар

1. Името и адресата на лицето кое е регистрирано, 
коешто е одговорно за пласирање на пазарот, без оглед 
на тоа дали станува збор за производителот, увозникот 
или дистрибутерот (правно лице/физичко лице; назив 
на организацијата/фирмата; адреса (држава, факс, теле-
фон, електронска пошта); производител; увозник; дис-
трибутер);

2. Името и адресата на доставувачот на контролни-
те мостри: (правно лице/физичко лице; Назив на орга-
низацијата/фирмата; адреса (држава, факс, телефон, 
електронска пошта));

3. Опис на планираната намена на ГМО како произ-
вод или во производ

3.1. Опис на планираната намена на ГМО и
3.2. Разлики во користењето или управувањето со 

ГМО во споредба со сличните производи коишто не се 
генетски изменети;

4. Опис на географската област и на типовите жи-
вотна средина, во коишто се планира користење на про-
изводот, вклучувајќи онаму каде што е можно и процен-
ка на обемот на примена во секоја од областите:

4.1. Опис на географската област, во коишто се пла-
нира користењето на производот,

4.2. Опис на типовите на животна средина, во коиш-
то се планира користењето на производот и

4.3. Процена на обемот на примена (производство 
во текот на годината);

5. Планираните категории корисници за коишто е 
наменет производот (индустрија, земјоделство, занает-
чиство, стоки за широка потрошувачка);

6. Предложено обележување на пакувањето (опис 
на амбалажата и обележување на пакувањето);

7. Мерки што треба да се преземат во случај на не-
намерно ширење или непланирано пуштање;

8. Посебни упатства или препораки за чување и за 
ракување;

9. Посебни упатства за мониторингот и известува-
ње на нотификаторот – и на надлежниот орган доколку 
тоа се бара - така што надлежниот орган ќе може ефи-
касно да биде известен за сите негативни ефекти и

10. Предложени ограничувања во одобреното корис-
тење на ГМО, (пр. каде и како може да се користи про-
изводот и за каква намена).

11. Дополнителни податоци кои се однесуваат на на-
мената на дозволата за пуштање на ГМО на пазарот

11.1 Информации во пријавата кои се сметаат за до-
верливи: 

- Повикување на број на точка во која е наведена ин-
формацијата во пријавата:

- Образложение за доверливоста:

VII) Општи податоци за Генетски Модифицираните 
Виши Растенија (ГМВР)

1. Назив и адреса на нотификаторот;
2. Домашен произведувач или увозник, физичко ли-

це (име/презиме и адреса), правно лице (назив и се-
диште), телефон/факс/електронска пошта;

3. Одговорното лице на нотификаторот: име и пре-
зиме, степен на образование, работно место/звање, теле-
фон/факс/електронска пошта;

4. Предлог за периодот за кој е издадена дозволата 
за пуштање на производот на пазарот;

5. Назив на проектот;
6. Трговско име на проектот, идентификациска озна-

ка која се применува (трговско име на проектот, име 
при надлежниот орган, посебна идентификациска оз-
нака, име или шифра за идентификација при надлежни-
от орган);

7. Опис на проектот (вид на проектот, состав на про-
ектот, посебни карактеристики на проектот) и

8. Намена на проектот.
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VIII) Податоци за приемните или (онаму каде што е 
соодветно) родителските растенија

1. Целосен назив на приемните или родителските 
растенија

1.1. именување на приемните или родителските рас-
тенија: научен назив (род, вид или пониска системат-
ска категорија); семејство во кое е класифициран орга-
низмот; сорта, раса; ознака на организмот; македонско 
име на организмот; опис на организмот (таксономски, 
морфолошки и физиолошки карактеристики како и оп-
шта раширеност),

1.2. фенотипски и генотипски својства: фенотипски 
ознаки (фенотипски карактеристики на родителскиот 
организам по кои тој се разликува од сродните ви-
дови); генотипски ознаки (опис на секвенците за лесно 
да се утврди фенотипот и разликите на клетките или ин-
дивидуи кои го имаат истиот редослед, од оние кои го 
немаат),

1.3. дали приемните или родителските растенија се 
ГМО и

1.4. референтен извор на приемните или родителски-
те растенија: база на податоци; код во базата на пода-
тоци; седиште на базата на податоци; друг извор, докол-
ку го нема во базата на податоци;

2. Информации за репродукцијата на приемните 
или родителските растенија

2.1. размножување на приемните или родителските 
растенија: начин на размножување (полово, безпо-
лово); опис на начинот и методите на размножување; 
фактори, кои влијаат на размножувањето; време на 
размножување (просечен животен век во природните 
екосистеми (просечно време (единица време)); просе-
чен животен век во средината каде производот кој сод-
ржи ГМО се употребува (просечно време (единица 
време)) и

2.2. сексуална компатибилност со другите култиви-
рани или диви видови растенија, вклучувајќи ја и рас-
пространетоста на компатибилните видови во Европа: 
видови растенија (род, вид, пониска систематска катего-
рија); диви видови; култивирани видови; раширеност 
во Република Македонија; раширеност во Европа;

3. Способност за опстанок и отпорност на приемни-
те или родителските растенија: способност за образува-
ње структури за опстанок; максимално време на опста-
нок на структурите во природните екосистеми (макси-
мално време (единица време)); максимално време на оп-
станок на структурите во средината каде производот 
кој содржи ГМО се употребува (максимално време 
(единица време)); фактори кои влијаат на опстанокот;

4. Распространување на приемните или родителски-
те растенија:

4.1. начини и опсег (пр. проценка за тоа како живо-
тоспособноста на поленот и/или на семето опаѓа со 
растојанието) на распространувањето и

4.2. посебните фактори коишто влијаат на распрос-
транувањето, доколку ги има

5. Опис на географската распределба на приемните 
или родителските растенија:

5.1. начин на појавување: спонтано појавување; 
субспонтано појавување; автохтон организам; адвенти-
вен организам; вид одгледуван на фарма; не се поја-
вува; не е познато,

5.2. опис на географското подрачје на раширеност,
5.3. тип на природно живеалиште: крајбрежни и вод-

ни површини; сладки и останати внатрешни води; грмо-
ви и тревести површини; шуми; бари и мочуришта; кар-
пи и пештери; земјоделски површини; детален опис на 
природното живеалиште,

5.4. дали приемните или родителските растенија се 
употребуваат на територијата на Европската Унија и

5.5.дали приемните или родителските растенија се 
наоѓаат на територијата на Европската Унија;

6. Доколку се работи за растителен вид што нормал-
но не расте во земјата-членка, опис на природното жи-
веалиште на растението, заедно со информациите за 
природните грабливци, паразити, ривали и симбиоти;

7. Други потенцијални заемни влијанија, на растени-
ето со организмите во екосистемот во кој вообичаено 
расте или, пак, во другите екосистеми, кои се важни за 
ГМВР, вклучително и информациите за токсичните 
ефекти врз човекот, животните и врз другите орга-
низми

7.1. научно име на видот или групата организми: 
екосистем; опис на можни меѓусебни влијанија,

7.2. дали приемните или родителските растенија/ви-
шите растенија се токсични (живи или неживи, вклучу-
вајќи ги и производите) (токсични за луѓето, животни-
те или растенијата; опис на токсичното дејство и по-
следици) и

7.3. дали приемните или родителските растенија/ви-
шите растенија се алергени (живи или неживи, вклучу-
вајќи ги и производите) (опис на алергеното дејство и 
последици).

IX) Податоци во врска со генетската модификација 

1. Опис на методите што се користени за генетската 
модификација;

2. Природата и изворот на користениот вектор
2.1. дали во процесот на модификација е користен 

вектор (векторот е целосно присутен; векторот е делум-
но присутен),

2.2. вид на векторот: плазмид, бактериофаг, вирус, 
козмид, преносен елемент (транспозон), останато (да се 
наведе),

2.3. назив на векторот: назив на векторот; ознака на 
векторот; извор на векторот (име на изворниот органи-
зам),

2.4. домаќин на векторот,
2.5. присутност на секвенци во векторот, кои ги да-

ваат селекциониот или идентификацискиот фенотип: 
отпорност на антибиотици; отпорност на тешки ме-
тали; отпорност на пестициди; останато,

2.6. опис на градба на векторот,
2.7. генска карта и рестрикциска карта на векторот,
2.8. составен дел на векторот: составен дел на векто-

рот (фрагмент); функција; референца и
2.9. фреквенција на активирање на векторот: соста-

вен дел (фрагмент); име на изворниот организам; фун-
кција; големина, референца;
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3. Големината, изворот (називот) на донаторскиот 
организам/и и планираната функција на секој составен 
фрагмент на подрачјето наменето за вметнување.

Х) Податоци за Генетски модифицираните Виши 
Растенија 

1. Опис на воведеното/ите или на изменетото/ите 
својство/а и карактеристики;

2. Податоци за фактички вметнатите/избришаните 
низи:

2.1. вид на генетска модификација: вметнување на 
генетски материјал; отстранување на дел од генетски 
материјал; замена на основата; фузија на клетки; голе-
мината на вметнатата низа; структура на вметната низа 
(составен дел на вметната низа, големина, опис на ни-
зата); опис на методите што се користат за карактериза-
ција на векторот; податоци за секој дел од векторот вне-
сен во ГМВР (дел и структура на векторот, големина, 
количина, функција во конечниот ГМВР); податоци за 
секој дел на носителот/ите или туѓа ДНК што останува 
во ГМВР (дел и структура на носителот/ите или туѓа 
ДНК, големина, количина, функција во конечниот 
ГМВР); опис на методите за подготовка на вметнатата 
секвенца, 

2.2. големината и функцијата на избришаниот/ите 
регион/и а во случај на бришење: низа, големина, фун-
кција на избришаниот регион,

2.3. број на копијата на вметнатата секвенца: вклуче-
на низа, број на копијата на вметокот,

2.4. местоположбата/ите на вметнатнатата/ите сек-
венца/и во растителните клетки: интегриран во хромо-
зомот; интегриран во хлоропластите; интегриран во ми-
тохондриите; одржуван во неинтегриран облик; методи 
за определување на вметната низа и 

2.5. во случај на модификации, кои се различни од 
вметнување или отстранување, опис на функцијата на 
изменета секвенца/и пред и по модификацијата, како и 
директните промени во генската експресија, како резул-
тат на таа промена;

3. Информации за изразување на вметнатата сек-
венца:

3.1. информации за развојното изразување на вмет-
натата секвенца во текот на животниот циклус на расте-
нието (методи користени за неговата карактеризација) 
и

3.2. делови од растението на кои е изразена вметна-
тата секвенца: корен, стебло, лист, полен или не е поз-
нато;

4. Информации за тоа на кој начин изменетото рас-
тение се разликува од растението-примач :

4.1. дали ГМВР се разликува од растението- примач 
во поглед на начинот/и и/или во степенот на стапката 
на репродукција (опис на разликите),

4.2. дали ГМВР се разликува од растението- примач 
во поглед на распространувањето (опис на разликите),

4.3. дали ГМВР се разликува од растението- примач 
во поглед на мерките на биолошки ограничувања, кои 
се користат за контрола на ослободување во животната 
средина (опис на мерките) и

4.4. други генетски карактеристики и фенотипски 
особини на ГМВР, кои се разликуваат од карактеристи-
ките на растението-примач, а кои не се спомнати во 
претходните точки;

5. Генетска стабилност на вметнатата секвенца и фе-
нотипска стабилност од ГМВР (опис на генетската ста-
билност на вметната секвенца; опис на фенотипската 
стабилност на вметната секвенца);

6. Промена во способноста на ГМВР за пренос на 
новиот генетски материјал на други организми;

7. Информации за сите токсични, алергенски или 
други штетни ефекти по човековото здравје и по живот-
ната средина, коишто произлегуваат од генетската мо-
дификација (дали ГМВР е токсично, алергено или ште-
тен за здравјето на луѓето (жив или нежив, вклучувајќи 
ги и неговите производи)): токсичност, алергеност, 
опис на другите штетни влијанија и можни последици;

8. Информации за безбедноста на ГМВР по здрвјето 
на животните, особено во однос на сите токсични, алер-
генски или други штетни ефекти што произлегуваат од 
генетската модификација, доколку се планира ГМВР да 
се користи како храна за животни: токсичност, алерге-
ност, опис на другите штетни влијанија и можни по-
следици;

9. Потенцијалните влијанија врз животната средина 
од пуштањето или пласирањето на пазарот, ако тие се 
разликуваат од пуштањето или на пласирањето на паза-
рот на родителските организми;

10. Механизам на вземно влијание меѓу генетски из-
менетото растение и целните организми (доколку може 
да се примени): научен назив на видот или групата цел-
ни организми; механизам и резултат од заемното влија-
ние;

11. Можни промени во заемното влијание на ГМВР 
со нецелните организми, како резултат на генетската 
модификација: видови или групи на нецелни организ-
ми (научен назив на видот или групата нецелни орга-
низми; промена и резултат од промената при заемното 
влијание); влијание врз биолошката разновидност на 
местото на одгледување; влијание врз биолошката раз-
новидност во други природни живеалишта; влијание 
врз опрашувачите; влијание врз загрозените видови;

12. Можни заемни влијанија со абиотичната живот-
на средина;

13. Опис на техниките за откривање и за идентифи-
кација за генетското модифицирано растение: техники 
за откривање на ГМВР; техники за идентификација на 
ГМВР и

14. Информации за претходните пуштања на генет-
ските модифицирани растенија, доколку може да се 
примени: податоци за претходни пуштања или намена 
на ГМО; број на пријава; крај на пуштањето; намена на 
пуштањето; траење на пуштањето; траење на монито-
рингот по конечното пуштање; намена на мониторин-
гот по конечното пуштање; составни делови на монито-
рингот по конечното пуштање; резултати од пуштање-
то во поглед на штетни по здравјето на луѓето и живот-
ната средина; држава каде се спровело пуштањето; над-
лежен орган, за надзор на пуштањето.
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XI) Дополнителни податоци кон нотификацијата за 
пуштање на ГМО производи на пазарот

1. Името и целосната адреса на лицето кое е регис-
трирано и одговорно за пласирање на пазарот, без ог-
лед на тоа дали станува збор за производителот, увозни-
кот или дистрибутерот: правно/физичко лице; назив на 
организацијата/фирмата (адреса, држава, телефон, 
факс, електронска пошта); производител/увозник/дис-
трибутер;

2. Името и целосната адреса на доставувачот на кон-
тролните мостри: правно/физичко лице; назив на орга-
низацијата/фирмата (адреса, држава, телефон, факс, 
електронска пошта);

3. Опис на планираната намена на ГМО како произ-
вод или во производот: опис на планираната намена на 
ГМО; разлики во користењето или управувањето со 
ГМО во споредба со сличните производи коишто не се 
генетски изменети;

4. Опис на географската област и на типовите жи-
вотна средина, во коишто се планира користење на про-
изводот, вклучувајќи онаму каде што е можно и процен-
ка на обемот на примена во секоја од областите: опис 
на географската област, во коишто се планира користе-
њето на производот; опис на типовите на животна сре-
дина, во коишто се планира користењето на произво-
дот; процена на обемот на примена (производство во те-
кот на годината);

5. Планираните категории корисници за коишто е 
наменет производот (индустрија, земјоделство, занает-
чиство, стоки за широка потрошувачка);

6. Предложено обележување на пакувањето (oпис 
на амбалажата и обележување на пакувањето);

7. Мерки што треба да се преземат во случај на не-
намерно ширење или непланирано пуштање;

8. Посебни упатства или препораки за чување и за 
ракување;

9. Посебни упатства за мониторингот и известува-
ње на нотификаторот – и на надлежниот орган доколку 
тоа се бара - така што надлежниот орган ќе може ефи-
касно да биде известен за сите негативни ефекти и

10. Предложени ограничувања во одобреното корис-
тење на ГМО, (пр. каде и како може да се користи про-
изводот и за каква намена).

11. Дополнителни податоци кои се однесуваат на на-
мената на дозволата за пуштање на ГМО на пазарот

11.1 Информации во пријавата кои се сметаат за до-
верливи: 

- Повикување на број на точка во која е наведена ин-
формацијата во пријавата:

- Образложение за доверливоста.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

4231.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 10.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Баштево, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Баштево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Баштево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-11221/1
11 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

4232.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Никифорово, која е во надлежнос-
т на одржување на Одделение за катастар на недвиж-
ности  Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Никифорово, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Никифорово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-14542/1
6 август 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

4233.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности,  донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Леуново, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Леуново, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Леуново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-14543/1
6 август 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
4234.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 
13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и 
објавува

ДВИЖЕЊЕТО  НА  ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија 
во периодот јануари-август 2014 година во однос на просеч-
ните цени на мало во 2013 година, изнесува - 0,6%.

Директор,
д-р Благица Новковска, с.р.
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